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NOU SERVEI DE FINANÇAMENT
Hidro Tarraco S.A. ofereix un nou servei de finançament dissenyat de manera específica perquè l’instal·lador
professional pugui oferir als seus clients (particulars) un finançament senzill, fins i tot sense interessos, i
segur. Es pretén potenciar així la realització de tot tipus d’instal·lacions.
Per informar-vos truqueu al telèfon: 977 55 65 00.

0%

d’interès
fins a 12 mesos

A l’hora de reparar una canonada que s’ha trencat és complicat ja que moltes vegades es produeixen desviacions
entre els dos tubs que dificulta la unió entre les brides ja que no coincideixen els forats.
Hawle Vario és una unió telescòpica que permet que l’angle de deflexió de la canonada sigui fins de 10º en
qualsevol direcció i la distància de la separació entre els dos tubs s’adapta pel fet de que s’allarga telescòpicament.
Hawle Vario està completament protegit contra la corrosió perquè està cobert per una pintura epoxy.
Avantatges:
- Unió ràpida i segura.
- Facilita l’alineació.
- La pot realitzar un sol operari.
- Estalvia temps en la instal·lació.
- Estalvi de material.

Sense Hawle-Vario

(mínim 3 peces)

climate of innovation

CONVENCIÓ VIESSMANN

El passat dia 22 i 24 de novembre Hidro Tarraco, amb la col·laboració de Viessmann, va organitzar
una convenció que va tenir una gran acceptació per part dels nostres clients, on es van presentar les
gammes de calderes de gasoil, de condensació i de biomassa de Viessmann i es van resoldre totes les
preguntes i dubtes que van sorgir. A continuació us mostrem unes imatges:

Nova pàgina web
Us recordem que ja
disposem de la nova pàgina web
i us animem a que us registreu
per poder accedir a tota la
informació actualitzada.
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